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De kelkaj tagoj ni ricevis tiun ĉi leteron de nia 
amiko Kazi-Girej. Pri la propono de monofero, ni 
petas niajn legantojn ke ili sciigu al la redakcio ĉu 
ili konas jam ĵurnalon aŭ revuon kiu komencis rikol
ton de oferoj pri tiu celo.

Ĥarbin, 25 de Decembro 1904.
7 de Januaro 1905. I

Kara frato kaj sinjoro Jamin,
Tre longe mi nenion skribis al vi pro multaj 

kaŭzoj, el kiuj plej ĉefaj estas la manko de tempo, 
kaj terura laciĝo fizika kaj morala. Tiu-ĉi terura, 
senfina milito elturmentigis nin ĉiujn, ĉar ni ne 
vivas normalan vivon, sed ĉiu tago estas venenita 
per la impresoj de tiu-ĉi sanga tragedio, kiu pasas 
tiel proksime de ni, ke ni sin sentas kvazaŭ ĉirkaŭi- 
taj per densa, sufoka, sanga atmosfero, plena je 
1’ homaj suferegoj. Krom tio, preskaŭ ĉiu el ni havas 
iun proksiman, karan, parencan, partoprenantan 
en tiu-ĉi masa hommortigado. Mia propra sola 
parenca frato, subkapitano de dragona regimento 
ankaŭ partoprenas en tiu-ĉi sanga batalo kaj mi 
preskaŭ ĉiam vivas sub la premado de la demando : 

Cl JCarbin.
A

« Cu li estas viva ankoraŭ, aŭ ne ? » Krom li mi 
havas inuitajn bonajn konatojn kaj unu tre proksi
man amikon, partoprenantajn en la milito. Kaj tiel 
same povas diri preskaŭ ĉiu Rusa homo, - kaj, 
kredeble, ankoraŭ Japana homo ; ĉiu havas inter 
batalantoj aŭ fraton, aŭ filon, aŭ patron de familio. 
Kontraŭvole en la animo sin levas malnova, sed ĝis 
nun ne solvita demando : « ĉu estas necese tra sovaĝa 
maniero solvadi internaciajn demandojn kaj ĉu la 
demandoj mem estas efektive tiel gravaj por la 
feliĉa vivo de batalantaj flankoj, ke oni ne devas 
domaĝe elverŝi por ilia solvado la tutan maron de 
homa sango ? » Mi scias, rni komprenas, ke similaj 
demandoj estas vanaj, ke ili, eble, jam tedis al la 
societoj, sed kiam vi vidas preskaŭ ĉiutage la tutajn 
vicojn de senmove kuŝantaj sangigitaj homoj kun 
palaj, suferaj vizaĝoj, portataj ĉiutage sur la porti
loj tra la urbo estas tre malfacile sin deteni de tiaj 
« vanaj » malutilaj konsideroj. Mi ofte ricevadas 
leterojn de la militkampo de mia frato kaj de mia 
amiko. Jen estas kelkaj linioj el la unua letero de 
mia frato, skribita de li en la unuajn tagojn de lia 
alveno al la loko de batalado : « 28 de septembro mi 
aliĝis al mia regimento en la momenton de batalo.
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Alproksimigante al la pozicio, mi vidis malfacilajn 
tabulojn de transportado de 1’ vunditoj : falvunditaj 
iradis memstare, senhelpe, kelkaj el ili sin apogadis 
sur la pafilojn, kaj, lamante, iretadis al difinitaj 
hospitaloj (malsanulejoj) aŭ al fervoja stacidomo ; 
aliaj, vunditaj en brakon, kapon aŭ ŝultron iris vigle; 
kelkaj havis eĉ kontentajn vizaĝojn kredeble pro 
tio, ke ili tiel kompare malmulte ekpagis por la 
evito de la morta danĝero ; estis tiaj, kiaj havis 
fieran elvidon, entute oni povis observi plej diversajn 
nuancojn de homaj sentoj sur la vizaĝoj de vunditaj 
soldatoj. Sed jen montriĝis la vico duradaj veturiloj ; 
jen la tuta vico haltiĝis, ĉar en la antaŭa durad- 
veturilo de unu vundito forfalis la bandajo kaj oni 
devis lin transbandi : oni sidigis lin sur la teron, du 
kondukantoj lin subtenadis, la « frato kompatanta » 
lin transbandas, la malsanulo estas vundita en la 
ventron. Lia kapo senforte dekliniĝis malantaŭen, 
la okuloj estas duonfermitaj, la malsana paleco 
kovras la tutan vizaĝon kaj la dentoj estas forte 
kunpremitaj. Nenia ĝemo, kaj nur la esprimo de 
vizaĝo montras la suferegon. En la fino de tiu-ĉi 
sama veturilaro moviĝas kvarrada simpla veturilo, 
en kiu sidas 5 vunditoj ; unu el ili frapegis min per 
sia vido, lia malsupra makzelo estis dispecigita ; la 
sango senhalte fluas tra la bandajo sur lian veston 
kaj li mem sidas kun senpense fiksita en unu punkton 
rigardo, tenas en la dekstra mano ian sangigitan 
bulon de ŝtofo aŭ de vato kaj ofte, ofte kaj regul
tempe akuŝigas tiun-ĉi sangan bulon al sia disbatita 
makzelo ; oni povas vidi, ke la doloro estas akra, 
turmenta, kaj ke li apenaŭ sin detenas de la ĝemoj 
kaj krioj... »

En alia loko de la sama letero li priskribas la 
scenetojn, kiujn li ekvidis pli malproksime, en la 
sama rajono de batalado : « Jen alflugis kaj eksplo- 
diĝis malamika bombo kaj tuj falis unu nia artileria 
soldato, forte vundita ; alia soldato en tiu-ĉi sama 
momento iel strange, kvazaŭ konvulsie fleksis kaj 
kaptis per ambaŭ brakoj unu sian piedon kaj 
komencis sur alia piedo salteti flanken ; trasaltinte 
ĉirkaŭ 20 paŝoj, li ankaŭ falis sur teron... La piedo 
okaziĝis vundita... »

Per sekvantaj vortoj li priskribas la kampan 
kuracistan punkton : « Negajan tabulon prezentas 
kampa kuracista punkto, kiun mi vidis iom poste 
tiun-ĉi tagon: iom flanke de la vunditoj kuŝas sur la 
maldika tavolo de « gao-ljano » (*)  jam mortintaj 
militistoj; mi kalkulis sep mortajn. En kelkaj paŝoj 
de tiu-ĉi loko estas elfosita granda kavo kaj du sani- 
taroj trenas je 1’ manoj la mortintojn al la kavo, 
apud kiu staras la pastro. Kiam ĉiuj mortaj estis 
kuŝigitaj en la kavon, la pastro tralegis mallaŭte 
mallongan preĝon kaj la sanitaroj superŝutis la 
kavon per tero... kaj ĉio estis finita... dume la pafi
legoj kaj pafiloj daŭrigis ambaŭ flanke preparadi 
novan materialon por similaj kavoj....»

Post la ricevo de tiu-ĉi letero pasis jam preskaŭ 
tri monatojn, kaj tiu-ĉi okupado daŭriĝas ĝis nun,

(♦) Loka Ĥina kultura kreskaĵo tre disvastigita, havanta 
grandegan signifon en ekonomia vivado de Mandjura vilaĝa- 
naro; tiu-ĉi herba kreskaĵo servas kiel nutraĵo por homoj, nu
traĵo por ĉevaloj, bovoj kaj azenoj, la trunketoj de gao-ljano 
estas uzataj kiel hejtaĵo kaj oni uzas ilin ankaŭ en konstru
aĵojn por kovri la tegmentojn de domoj kaj por la bariloj. 
Entute gao-ljano estas plej grava universala kreskajo en la 
mastraĵo de Mandjura vilaĝano.

kvankam la lastan tempon ambaŭ armeoj staras unu 
kontraŭ alia tute senfare; ambaŭ preskaŭ duonmi- 
lionaj kaj prepariĝas por la batalego, kiu devos 
terurigi la mondon. Dume-do, (*)  ĝis la komenco de 
estonta masa batalo, la militistoj de ambaŭ flankoj 
interŝanĝas maloftajn pafojn kaj okazajn atakojn de 
malgrandaj volontaj partioj. La rilatoj fariĝis tre 
strangaj kaj originalaj. En kelkaj punktoj la malami
koj staras tiel proksime unu de la alia, ke estas eble 
aŭdi la voĉojn de malamikoj, kaj la soldatoj sin 
amuzas iafoje per plej fantaziaj manieroj : ekzemple, 
ia Rusa soldato elŝovas supren el sia pafilista long- 
kavo sian manon ; la Japanoj tuj pafas en ĝin; se la 
mano estas vundita, Rusoj montras ruĝan flageton; 
se ne, tio estas se la Japanoj ne trafis, Rusoj 
montras blankan flageton. Post tio-ĉi la Japana 
soldato elŝovas supren la brakon kaj Rusoj tuj pafas; 
se rezultato estas prospera, tio estas se la brako de 
Japano ricevis vundon, la Japanoj montras ruĝan 
flageton, se ne, — ili montras blankan. Iafoje la 
malamikaj militistoj interŝanĝas per la leteroj, skri
bitaj en Rusa lingvo, ĉar multaj Japanoj scias Rusan 
lingvon; iafoje eĉ konatiĝas persone, interŝanĝas 
la papirosojn, la fotagrafaĵojn...Tiaj faktoj plej bone 
montras, ke la milito estas io arta, ke ĝi ne estas la 
sekvo de reciproka popola kolerego; ne, kontraŭe, 
kiam niaj soldatoj kaptas Japanajn, ili rilatas al ili 
plej bonanime; tiel same rilatas reciproke niaj kaj 
Japanaj vunditoj, kuŝantaj en niaj malsanulejoj 
Tamen, malgraŭ ĉio dirita, baldaŭ denove komen
ciĝos inter ĉi-tiuj homoj terura bestsimila morta 
batalo, kaj kiam vi ricevos ĉi-tiun leteron, kredeble 
jam centoj da miloj de homoj, vivaj kaj sanaj en 
nuna momento, plenigos per siaj sangigitaj malvivaj 
korpoj la tombajn kavojn en Mandjurujo.

Kaj la vagonaroj ĉiutage veturas, veturas el 
Kuŝujo, plenaj je soldatoj, pafilegoj, ĉevaloj kaj aliaj 
militiloj; kaj tiu-ĉi senĉesa rivero de homaj vivoj, 
homa sano, energio kaj juna forto fluas ĉiutage, 
ĉiunokte jam dek monatojn kun sola stranga celo: 
aŭ mortigi, aŭ esti mortigita... Tia sama rivero de 
homaj ekzistaĵoj fluas de la alia flanko el Japanujo 
kun la sama celo.

En tiu-ĉi milito estas ankoraŭ unu cirkonstanco, 
kiu faras ĝin ankoraŭ pli kruela ; tio-ci estas la 
sorto de Mandjura loĝantaro en la loko de bataloj : 
ili perdis ĉion: iliaj domoj estas detruitaj tute kaj 
fine, iliaj kampaj semaĵoj ekstermitaj, ilia hejma 
brutaro estas tute forprenita per militantoj, kaj tial 
ili mem restis senhejmaj, sen rimedoj por vivi, por 
nutri sin mem kaj sian malsatan infanaron. Ili vena
das nun en urbojn kaj serĉadas la angulojn, kie ili 
povus pasigi la vintron kaj sin savi de la frostiĝo 
kaj de 1’ malsata morto.

Tie-ĉi formiĝis Rusa societo por helpi laŭforte al 
tiu-ĉi malfeliĉuloj ; mi aŭdis ke tia Japana aŭ 
Eŭropa societo formiĝis en Inkeo kun la sama celo, 
— sed ĉu povas multe fari tiuj-ĉi malfortaj societoj ? 
Kvankam nur tiuj-ĉi du popoloj, t. e. d. Rusoj kaj 
Japanoj, estas kulpaj en la malfeliĉo, kaŭzita per 
ilia batalo al la Mandjura loĝantaro, — sed en nuna 
momento la forto de Rusoj kaj Japanoj estas tiom

(*)  Dume-do, formo ofte uzita de la skribanto; kvankam ĝi 
ŝajnas iomete stranga ni konservas ĝin, Ia leganto komprenos 
facile la sencon kiu egalas la vorton «dume ». (Noto de la 
redakcio).
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plene englutitaj per la batalo mem ke ili ne povas, 
malgraŭ la deziro^ helpi en sufiĉa mezuro al la 
ofenditaj per ili Ĥinanoj. Jen kie estas la larĝa 
kampo por homara kompato, kaj kristana Eŭropo 
povus tie-ĉi montri la altan ekzemplon de nobla 
helpo al senkulpe suferantaj homaj ekzistaĵoj. Difi
nante proksimume la kvanton de Eŭropa loĝantaro 
ĉirkaŭ 400 milionojn de homoj (kun Eŭropa Kuŝujo), 
kaj supozante ke nur unu dekona el tiŭ-ci nombro 
povus partopreni en la oferado, kaj ke ĉiu oferanto 
meze donos nepli el unu duonfrankon, kolektiĝos la 
sumo ĉirkaŭ dudek milionoj frankoj, se prosperos 
kolekti eĉ unu duonon de tia sumo, t. e. nur dek 
milionojn de frankoj, estus eble serioze subteni 
dume la tutan jaron preskaŭ ĉiujn senhejmigitajn 
Mandĵurajn vilaĝanojn. Ni povu komenci ĉi-tiun 
aferon kaj kun la espero ni atendu bonajn rezulta
tojn, kiuj montros, ke Eŭropo ne vane portas la 
nomon « kristana ».

Ŝajnas al mi ke plej bona vojo por venigi tian 
monon al la manoj de 1’ suferintoj estas disdonadi 
la monon tra la kristanaj Eŭropaj misiistoj, loĝantaj 
preskaŭ en ĉia granda Ĥina aŭ Mandjura urbo. La 
granda kvanto de 1’ suferintoj venis en urbon Muk- 
den kaj aliaj, proksimaj al Mukden urboj — Tjelin, 
Kajuan kaj aliaj — kaj en ĉiuj nomitaj urboj loĝas 
Francaj kaj Anglaj misiistoj. Sendube ili ne rifuzos 
preni sur sin la zorgon disdonadi la oferatan monon 
al malfeliĉaj senhejmuloj. Se vi mem, kara frato, 
konsentas ĉi-tiun ideon, ne rifuzu helpi al ĝia dis
vastigado en Eŭropa societo per la gazetaro, kiu 
sendube volonte transpresados necesan alvokon. 
Porla komenco mi sendas tie-ĉi du rublojn (5.30 fr.) 
kaj esprimas plenan pretecon servi, kiel perulo en 
la transsendo de 1’ oferaĵoj al la misiistoj, inter kiuj 
mi havas kelkajn bonajn konatulojn.

Se tiu-ĉi propono efektiviĝos kvankam en unu 
centono de supozita mezuro, t. e. se prosperas 
kolekti nur cent milojn de frankoj, ni povos sin teni 
feliĉaj ke estas farita vere bona internacia afero, 
kaj fieriĝi, ke ĝia komenco apartenas al nia lingvo, 
internacia Esperanto.

Kelkajn vortojn mi deziras diri pri la esperoj je 
la disvastigado de Esperanto tie-ĉi, en nia urbo 
Ĥarbin. Tamen antaŭe mi diros kio estas urbo 
Barbin. Tiu-ĉi nova urbo, ekzistanta nurde kvarjaroj 
konsistas el tri partoj : Ie Malnova Ĥarbin « Starij 
Ĥarbin », 2e Nova Ĥarbin « Novij Ĥarbin », 3e Ĥar
bin-Haveno « Ĥarbin Pristanj ». La tria parto. t. e. 
Ĥarbin Pristanj kuŝas tute apud la bordo de la rivero 
Sungari granda plenakva rivero, servanta kiel bona 
vojo por multenombraj vaporŝipoj. Per tiuj-ĉi vapor
ŝipoj apartenantaj en plej granda parto al la so
cieto de Ĥina-Orienta fervojo, estis alportita gran
dega kvanto da materialoj por la konstruado de 
fervojo : la relojn, la arbaĵon, la cementon, la vitron, 
najlojn, vaporilojn, kaj tiel plu. Dank’ al tiu cirkons
tanco, sur la bordo de tiu-ĉi rivero, en la punkto de 
haltiĝo de vaporŝipoj rapide ekbolis la vivo, tien- 
ĉi tuj altiriĝis privataj komercantoj kaj tiamaniere 
tie-ĉi formiĝis baldaŭ malgranda komerca urbeto, 
tre vivplena. La tuta lokaĵo estis por fervoja admi
nistrantaro regule displanita, kaj post du jaroj la 
placo de une kvadrata kilometro estis kovrita per 
densa amaso de domoj, dometoj,butikoj, magazenoj, 
metiejoj, hoteloj, « kafe-ŝantanoj », komercaj kon
toroj k. t. p., aperis eĉ unu teatro kaj unu cirko. En 

nuna momento, Ĥarbin Pristanj prezentas per si tre 
vivan urbeton, ĉirkaŭ de kvadrataj kilometroj de 
spaco, kun granda kvanto da bonaj grandegaj due
taĝaj ŝtonaj domoj, kun multego da privataj metie
joj, fabrikoj, kun kelkaj gigantaj vaporaj sesetaĝaj 
farunmuelejoj, kun multego da bone aranĝitaj gast
domo], publikaj ĝardenoj, kaj tiel simile. Estas nur 
unu manko, tre serioza : Ĥarbin Pristanj kuŝas sur 
la loko tre malalta, negarantiita kontraŭ granda 
superakvo de la rivero, dank’ al tiu-ĉi cirkonstanco 
la fervoja administrantaro elektis por la estonta 
granda urbo « Ĥarbin » alian multe pli altan lokon, 
en tri kilometroj de la bordo de Sungari, tiu-ĉi loko, 
tre larĝa, estis regule displanita kaj ricevisla nomon 
« Novij Ĥarbin ». Tie-ĉi la fervoja administrejo 
komencis konstrui « ĉiamajn » ŝtonajn domojn por 
la fervojaj servantoj, grandegajn domojn por la 
fervoja administrejo (nun jam finita kaj okupita), 
por komercaj lernejoj, teknikaj lernejoj, fervojaj 
societaj kunvenoj, malsanulejoj, grandegaj domoj 
por fervojaj militgardistoj kaj tiel simile. En nuna 
momento « Novij Ĥarbin » prezentas per si belan 
grandan urbon kun multego da belaj ŝtonaj domoj 
konstruitaj en « style moderne », kun larĝaj, rek
taj, pavimitaj stratoj kun belaj magazenoj k. t. s. 
Kelkaj domoj, kiel ekzemple la domo de fervoja ad
ministrejo, konstruita en tre bela kaj severa nova 
stilo, tuta en natura ŝtono, enhavanta pli ol 15000 
kvadratajn metrojn de interna spaco, sendube 
turnus sur sin la atenton en ĉiu granda Eŭropa 
urbo. Tre belaj ankoraŭ estas la konstruaĵo de ĉefa 
stacidomo, de teknikaj lernejoj, de urba gastdomo 
kaj aliaj ; multaj el ili estas lumigataj per elektra 
lumo. En la urbo iradas publikaj aŭtomobiloj, eliras 
ĉiutaga gazeto « Ĥarbina Sciigisto » (Ĥarbinskij 
Vjestnik), duonoficiala, kaj de la la Januaro de 
1905 komencos eliradi dua gazeto, ankaŭ ĉiutaga, 
sed tute privata : en urbo ekzistas kelkaj privataj 
presejoj. El tiuj-ĉi nemultaj vortoj, vi povas ricevi 
kelkan proksimuman komprenaĵon pri la urbo Ĥar
bin. Mi forgesis diri ion pri « Malnova Ĥarbin » 
(Starij Ĥarbin) ; ĝi estas la punkto kie haltiĝis kaj 
loĝiĝis unua grupo de inĝenieroj, venintaj tien-ĉi 
sep jarojn antaŭe por konstrui la Ĥinan-Orientan 
fervojon ; tiu-ĉi loko sin trovas en la distanco de 
312 kilometroj de la bordo de la rivero Sungari 
sur la rekta linio, iranta de la Ĥarbin-Haveno al 
Nova Ĥarbin, tiamaniere Nova Ĥarbin sin trovas 
inter Ĥarbin-Haveno kaj Ĥarbin Malnova. Dume la 
konstruado de Ĥarbin Nova, Malnova Ĥarbin ser
vis kiel loko de loĝado de tuta fervoja-konstrua ad
ministrantaro kaj servantaro, ili loĝis en « tempaj » 
domoj, konstruitaj el nebruligita briko. En nuna 
momento, kiam la fervoja administrantaro trans
loĝiĝis en novan urbon, Malnova Ĥarbin estas loĝita 
precipe per privata neriĉa loĝantaro kaj per tiuj 
fervojaj servejoj kaj servistoj, por kiuj ĝis nun ne 
estas pretaj la « ĉiamaj » domoj en nova urbo. En 
Malnova Ĥarbin komencas disaĉetadi la teron mul
taj privataj personoj ; oni konstruis tie kelkajn mal
grandajn fabrikojn kaj metiejojn, tie loĝas kelka 
parto de fervojaj militgardistoj kaj tiamaniere Mal
nova Ĥarbin ludas la rolon de « apudurbo » ; ĝi 
estas nun unuigita kun Nova Ĥarbin per bona pavi
mita rekta vojo, laŭ kiu iradas publikaj aŭtomobiloj 
de unu privata kompanio, veturigataj la publikon 
inter Nova kaj Malnova Ĥarbin. Kompreneble ambaŭ 
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tri punktoj, t. e. Nova, Malnova Ĥarbin kaj Ĥarbin- 
Haveno estas ligitaj inter si per telegrafo kaj tele
fono ; la lasta ekzistas en ĉiu pli aŭ malpli signifa 
domo. En nuna momento, ĉi-tiuj nomitaj punktoj 
komencas jam unuiĝi per konstruita nova domaro, 
kaj inter Nova urbo kaj Haveno nun jam ne restis 
malplena spaco ; la strato, kunliganta tiujn-ĉi du 
punktojn estas jam en tuta sia longeco ambaŭflanke 
okupita per privataj domoj de diversaj signifoj : 
magazenoj, metiejoj, gastdomoj. k. t. s. Komprene
ble, tute ne ĉiuj gastdomoj kaj magazenoj estas 
« belaj », sed tamen ĉiuj havas pli aŭ malpli konve
nan eksteran elvidon kaj la vivo ĉie bolas kaj sur 
kelkaj ĉefaj stratoj estas ĉiam tioma movado de 
veturiloj kaj piedirantoj, ke vi sentas vin kvazaŭ 
en ia granda Eŭropa aŭ Amerika urbo. Al ĉio dirita 
oni devas aldoni ke oni kalkulas nun en Ĥarbin 
ĉirkaŭ sesdek milojn da loĝantoj.

Kaj jen en tiu-ĉi urbo mi intencas nun komenci la 
propagandon de nialingvo. Cetere, mi jam komencis, 
sed en malgranda rondeto, kaj nenion faris por pli 
larĝa publika disvastigado. Nun la intereso, aperi
gita por nia lingvo per kelkaj miaj bonaj konatuloj, 
kunservantaj inĝenieroj, igis min tuj preni la zorgon 
pri pli larĝa propaganda agado, kaj mi decidis 
antaŭ ĉio organizi tie-ĉi la disvendadon de lerno
libroj esperantaj. Por tiu-ĉi celo mi vizitis lokan 
librovendejon, apartenantan al S-ro Rovenskij, 
inteligenta homo, kaj eniris kun li en kunsenton, ke 
li akiros kaj ĉiam havos en sia magazeno la espe
rantajn eldonojn por ellernado de lingvo, kaj mi 
prenos sur min la zorgon anoncadi pri tio-ĉi de 
tempo al tempo en loka gazeto. Mi esperas ke la 
afero tie-ĉi iros dume la milito ne sen sukceso, kaj 
post la milito kun bona sukceso.

Nun jam estas kelkaj homoj, tre sin interesantaj 
per nia lingvo, jam skribintaj al doktoro Zamenhof 
pri la elsendo al ili de lernolibroj, vortaroj kaj 
ekzercaroj kaj esprimintaj al mi la kunsentojn 
aranĝi tie-ĉi esperantan rondeton. Se la afero iros 
pluen tiel-do sukcese, mi elklopodos la rajton fondi 
tie-ĉi oficialan filion de la societo « Espero ».

Antaŭ unu semajno mi skribis al doktoro Zamen
hof leteron en kiu mi detale priskribis la kaŭzojn, 
malhelpantajn al mi dume lastaj kvin jaroj sin okupi 
serioze per disvastigo de nia lingvo. Efektive, kruela 
fatala sorto senĉese persekutis min dume la last 

jaroj de mia vivo kaj ne donas al mi la eblecon pli 
aŭ malpli « fonde » aranĝi mian vivon ; vere, dume 
lastaj kvarjaroj mi jam la duan fojon suferas kune 
kun mia familio de la plena runuigo de mia hejmo 
dank’ al militoj. Unuan fojon mi perdis ĉiun mian 
havajon dank’ al Ĥina kontraŭeŭropa ribelo kaj 
post kelketaga batala sindefendo estis devigita 
forkuri kun mia familio en unu sola vestaĵo el urbo 
Tjelin en Ĥarbin’on parte per piediro, parte 
rajdante kaj dume dekdutaga vojaĝo sep fojojn sin 
defendi propramane kontraŭ masaj atakoj de Ĥinaj 
ribelantoj kaj soldatoj. Tiam tuta mia havajo, res
tinta en Tjelin (en meza Mandjurujo) pereis por mi. 
Post tio, dume du jaroj mi havis en nenia loko fon
dan hejmon kaj loĝis duondise kun mia familio en 
kelkaj punktoj, nenie pli longe ol ses monatoj. Fine 
mi fondiĝis en urbo Dalny, kaj revis aranĝi sian 
vivadon laŭ « homa » maniero, t. e. kun ĉiama, 
laŭeble agrable aranĝita loĝejo, — sed, ho ve ! ne 
por longa tempo.... La tondraj sonoj de pafilegoj 
denove forpelis mian jus venintan familion kaj igis 
veturi Kuŝujon, forjetinte tutan nian havajon, kiu 
kostis al ni tiom multe, ĉar ni elspezis tutan nian 
ŝparajon por ĝin aĉeti. Post forveturo de mia fami
lio mi transveturigis kun grandegaj malfacilaĵoj 
nian malfeliĉan propajon en Port-Artur’on, kaj mem 
loĝiĝis tie por helpi al « Ruĝa Kruco », ĉar niaj pri
vataj profesiaj okupadoj, per kiuj mi intencis subte
nadi mian vivon, ĉesiĝis subite dank’ al milito, kaj 
mi vivis en Port-Artur’o ĝis la mezo de Aprilo 
(novastile), kiam la fervoja administraro alvokis 
min per telegramo el Port-Artur’o kaj proponis 
al mi la laboron en Ĥarbin’o. Kaj denove tuta mia 
propraĵo pereis en Port-Artur’o, kiu antaŭ nelonge 
falis. Denove mi devas aranĝi mian hejmon, ĉar el 
Port-Artur’o mi venis nur en unu surtuto, supozante 
reveni Artur’on, sed tio-ĉi ne prosperis al mi, ĉar 
Artur’o baldaŭ estis fortranĉita, kaj ĝi tute ne 
ekzistas, ĉar ĝi estas sendube dispecigita per bom
boj...

Mi finas la leteron, kara frato. Se vi deziras, vi 
povas ĝin presi en « Belga Sonorilo ». Se mi havos 
la tempon mi skribados ankoraŭ al vi neunufoje, 
dume-do premas vian manon kaj restas,

Via kore sindona
Nikolaj KAZI-GIREJ.

Pri neoportunaj kritikoj.

Niaj legantoj trovos, en la partoj de la letero de 
S™ L. de Beaufront kiujn, kun permeso, ni ĉerpas el 
« L’Espérantiste », opinion kiu estas respondo al 
kelkaj neoportunaj kritikoj pri vortfarado kaj elekto 
de radikaj vortoj.

Ni jam vokis atenton de la Esperantistoj al la 
danĝero kiu minacas nian aferon... hodiaŭ ni estas 
feliĉaj ricevi certigon de nia diro.

Prudenteco kaj ĝentileco estas tre necesaj ecoj; 
ni esperas ke nenia samideano intencas forgesi tion.

La letero de la Prezidanto de la Societo Franca 
por la propagando de Esperanto estas adresita al la 
redakcio de « Lingvo Internacia » kaj tiel ricevos 
vastan publikigon :

Diversfoje mi legis en Lingvo lnternacia kritikojn 

pli-malpli justajn aŭ ĝustajn pri punktoj de 1’ verkoj, 
kiujn la unua mi faris por utili al la franca Esperan
tistaro kaj al la kritikintoj mem, kiuj lernis la lingvon 
se ne tute, almenaŭ parte, dank’ al ili. Ĝis nun mi 
silentis kaj lasis diri, tiel ke se hodiaŭ mi uzus neri- 
fuzeblan rajton, mi plenigus unu tutan numeron per 
detala respondo. Mi tre kredas, ke tiam oni kon
status kelkan malfortecon en kritikoj, kiuj eble 
ŝajnis tre fortaj al la aŭtoroj. Sed, venante mem 
nutri diskutadon, kiun mi ĉiam tre bedaŭris en niaj 
ĵurnaloj kaj eĉ proklamis danĝera, mi agus nekon- 
sekvece.

Aliparte mia eterna silentado povus kredigi al 
kelkaj, ke mi ne respondas pro tio sola, ke mi ne 
povas respondi. Kaj, fakto pli grava, oni pensus, ke 
vere mi metis en miajn librojn aferojn, kiujn D'° 
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Zamenhof ne vidis aŭ blinde aprobis. Karaktere kaj 
sen ia timo mi ĉiam akceptis, akceptas kaj akceptos 
la plenan respondecon pri miaj agoj, diroj kaj skri
boj. Sed oni komprenos, ke ini akceptas tiun ĉi 
respondecon nur en la mezuro, laŭ kiu mi ĝin meri
tas. Tial mi devas tie ĉi ripeti, ke nenian vorton, ne 
eĉ unu, nenian formon, ne eĉ unu, mi metis en 
miajn librojn de la Kolekto aprobita sen la certa, 
certega ekzameno kaj aprobo de Dro Zamenhof. 
Tion mi povas pruvi al ĉiuj per centoj da paĝoj 
kuŝantaj ĉe mia hejmo.

Oni vidus kiel skrupule mi evitis prezenti ion 
Beaufronfan sub la aprobo de Zamenhof. Konsi
derante lin kiel almenaŭ la plej kompetentan el ĉiuj 
Esperantistoj, rai ĉiampliamos liajn vortojn, formojn, 
klarigojn ol ĉiujn aliajn kaj, eĉ se rai havus preferon 
kontraŭan, mi ĝin forlasus antaŭ modelo donita aŭ 
konsilita de nia majstro. Mi tiom pli volonte tiel 
agos, ke mi ne vidas kial, — ekster la kampo tekni
ka —, mi ne konfidus al la kreinto de Esperanto pri 
unu detalo, kiam ni konfidas al li pri la tuta cetero 
de la lingvo kaj ni eĉ proklamas lin genia pro tiu ĉi 
tuta cetero. Ĉu do la nekreintoj de Esperanto povus 
kredi, ke ili estas pli kapablaj ĝuste juĝi kaj trovi 
pri la lingvo ol la kreinto mem? Aŭ ĉu ili vere 
opinius, ke plezure kaj senatente nia majstro povus 
renversi per unu mano, kion li konstruis per la alia ?

Mi altiras la atenton de la amikoj al la jena penso : 
Nun lamondo ankoraŭ malŝatas nin pli-malpli; sed 
tre certe venos tago, en kiu pro niaj konstantaj kaj 
ĉiam pli grandaj progresoj ĝi nin ne malŝatos plu. 
Tiam malamikoj ellernos Esperanton ne por ĝin 
subteni, sed por ĝin renversi. Ili do atente tralegos 
niajn Ĵurnalojn kaj ni povas esti certaj, ke ili tre 

zorge kolektos kontraŭ ni la riproĉojn aŭ mallaŭ
dojn, kiujn ili tie renkontos pri multegaj punktoj de 
nia lingvo. « Strange, ili diros, tiuj homoj ĉiutone 
kantas la bonegecon de sia lingvo, kaj tuj de ĝiaj 
unuaj tagoj, ili konstante plendis pri tiu aŭ alia 
punkto en ĝi. Si vi ne kredas al ni, legu iliajn ga
zetojn kaj vi trovos ĉe kelkaj el ili riproĉojn sufiĉe 
multajn kaj fortajn por deturni ĉiun saĝan homon 
de la lerno de tia lingvo. Metu la kritikojn de Petro 
apud la kritikojn de Paŭlo, la mallaŭdojn de tiuj ĉi 
flanken de la mallaŭdoj de tiuj, kaj vi konstatos, ke 
la Esperantistoj ĉiam plendis pri sia lingvo, ke per 
tiaj multegaj kaj senĉesaj plendoj ili faris ridinda 
sian certigon pri la bonegeco de Esperanto kaj 
fakte ĝin kondamnis publike. Ili do estas tute ne
kompreneblaj, kiam ili kuraĝas proponi al la mondo 
sistemon, pri kiu ili ĉiam malpacis inter si kaj skribis 
mem tiamaniere. »

Kion ni tiam respondos je tiu rezono? Ĉu simpla 
neo sufiĉos por detrui ĝian videblan fundamenton 
kun ĝia ŝajna vereco? Kaj ni ne kredu, ke niaj 
publikaj diskutoj kaj eĉ disputoj pri la lingvo ne 
eliros el la rondo Esperantista. Ni ankaŭ plene 
erarus dormante trankvile pro la bona intenco, kiu 
ĉiam inspiris kaj ankoraŭ inspiras ilin. Certe, nee
viteble, fatale ili estos konitaj de niaj malamikoj, 
kiuj ne serĉos, ne komprenos la intencon, sed 
ekspluatos la fakton kontraŭ Esperanto. Pro leteroj, 
kiujn rai ricevis, mi jam povas certigi, ke kelkaj sin 
preparas por ilin uzi en la favora momento. Ĉu do 
ni daŭrigos elforĝi kontraŭ ni la plej potencajn 
armilojn por nin ataki kaj bati en la venonta tago 
de 1’ granda batalo ?

L. de BEAUFRONT,
Prezidanto de la Societo franca por 

la propagando de Esperanto.

Cetero de doktoro C. Zamenhof.

La jurnalo «Lingvo Internacia» ricevis la sek
vantan leteron de nia estimata Majstro :

En la komenco de januaro, rai ricevis de mia milita 
estraro la ordonon forveturi al la milito Mandĵurujon 
kiel kuracisto; poste, pro la malforta stato de mia 
sano, oni min liberigis de tiu ĉi devo, kaj rai povas 
nuu trankvile daŭrigi mian laboradon por nia afero. 
Pro la alvoko kaj poste pro la liberiĝo mi ricevis de 
ĉiuj flankoj tre multe da varmege amikaj kaj bonde

ziraj leteroj. Ne povante respondi al ĉiuj aparte, mi 
permesas al mi nun esprimi publike mian plej koran 
dankon al ĉiuj miaj amikaj korespondantoj.

Ĉar multaj personoj intermiksas mian nomon kun 
la nomoj de miaj fratoj, kiuj ankaŭ estas kuracistoj 
kaj esperantistoj, tial — por averto de ĉia malkom
prenigo — mi devas sciigi, ke la nomoj de miaj du 
fratoj, kiuj troviĝas nun en la milito estas Leono kaj 
Aleksandro.

Ludoviko Lazaro ZAMENHOF.

Vra la mondo Esperantista.

Nova jurnaleto aperis en la Esperanta ĉielo, modesta jurnaleto al kiu ni deziras bonvenon kaj kiu, ni 
esperas, pligrandiĝos baldaŭ ĉar ĝi naskiĝis meze Esperanta centro tre agema. Giaj baptopatroj bapto- 
nomis ĝin : La Alĝera stelo ; ĝi aperos duonmonate kaj estas direktata de junuloj, ĝi celas, interalie,

A travers Ie Monde Espérantiste.

Un nouveau petit journal a paru dans le ciel Espérantiste, 
modeste petit journal à qui nous souhaitons la bienvenue et 
qui. nous l’espérons, grandira bientôt car il est né au sein d’un 
centre Espérantiste très actif. Ses parrains l’ont baptisé : 
L’étoile Algérienne; il paraîtra bi-mensuellement et est dirigé 
par des jeunes; il vise, entre autres choses, à faire connaître

Dwars door de Esperantisme wereld.

Een nieuw klein bladje is in dcn Esperaniiscben hc/ncl ver- 
scbenen, een nederig klein bladje zeelk tedj verwelkomen en dat, 
hopen wij, welbaast zai vergrooten, want hei is geboren in dcn 
se hooi van een zeer leerkzaam Espe/ ani ise h /nidde n. Zijne peters 
hebben bel « De Algeriaansebe Hier » gedoopl ; bel zai twce maal 
te maande verschijnen en wordl opgesteld doo/ je nge n ; hei bce fl,
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diskonigon de Alĝerio, de ĝiaj vidindaĵoj, pejzaĵoj, ĉarmoj, k. t. p. Direktoro Barthélemy Bals, adminis
tranto Louis Landes ; adreso 57, rue d’Isly, Alger ; kosto de la Jara abono 3 frankoj (Francujo 2.50 fr.)

« Espero de Katalunjo » estas titolo de alia nova ĵurnaleto, presita de L. Lamiot, en Ceret (Orientaj 
Pireneoj, Francujo) kaj tute skribita en Katalunia idiomo. La ĉefa artikolo traktas « la llengua ausiliar 
internacional » ĝi enhavas ankoraŭ « primera lliço d’Esperanto » kun « exercici de llegir » kaj nomaron 
de « llibres y llibretes! » Ni deziras ke sukceso kronigas la penojn de ĝiaj fondantoj, plenaj je suda 
entuziasmo. ** * *

huilen andere, dingon, voor docl, Algicrs le doen kennen, zijne, won- 
derheden, zijne landschappen. zijne bekooiiijkheden, enz. A ten zai 
in den teksi hierboveu aile inlichtingeii vindon over den piïjs, 
t’huiswijs, enz.

« Espero de Katalunjo » is de hoofding van cen ander klein 
bladje, le t 'erei ( ( losier-Pyrénéen ) gedriikt, en gansch in Kala
ian nsche gewestspraak gĉschrevcnj Hal hoofdariikcl heha n doit 
de. wedcrlandschc hnlptaal, hei heheisl nog eene eerste les van 
Esperanto, eene lcesoejcniiig, eene lijst van hoekcn en vlugschrif- 
ten, enz. 11 j wcnschen dai bijval de pogingen bekrone van zijne 
stichters die van eene zttiderlijhe geestarifl vervi/Id zijn.

** *
Eene goede vcrzameling ocfeningcn van Duilschers werd on

ia ng s uilgegcven door M. J. Borel onder den file! « Sleutel van 
hei volledig handboek » ; hei is de z>ertaling der oefeningen van oea 
ander bock van den werkzamen schrijver; op die wijze zullen de 
lccraars een goeden en geniakkclijken stein/ oni van gea. De « Sleu
tel »en hei « Handhoek» zijn door Dr Zamenhof goedgekeurd.

De ieverige voorzittcr van de Maalschappij « Esperanto » van 
Keighlev (Engeland), M. Joseph Rhodes heefl ondernomen de 
Esperan lische rijmwoorden ie vei.zain elen, wèrk van geduld. be- 
hendiglijk door onzen lvege negon vriend voltooid. \Ej'bevelon hei 
iooo> denboek der Esperan lische rijmen aan al de dick teis; zj 
zullen gcmakkelijkcr hunne lier kininon stern meu en ous door 
himne betooverende blankon beli agen.

De dokler Saquet, voorzitler der Espera n tische Groep van 
Santés ‘Eran k rijk heefl in de « Bulletins de la Societo Acadé
mique de la Loire-In férieure » eene goode verklaiing der Espe- 
rantische zaak laton verschijnen. Hij heefl dii artikel iu over- 
drukje uitgcgeven voor de propaganda. De Dokler Saquet heefl 
ook aan bovengemeld Academisch Genootschap hei doe! der Aj- 
vaardiging voor den kciis cener hnlptaal voorgesteld; hij heefl 
hei gedaan moi goed gevolg, de Maalschappij heefl hei Esperanto 
goedgekcuid en den Dokler Saquet lot Ajgevaardigde benoeind.

** ♦
Onze Era nsche partijgangers zei lon hunne hardnekkige propa

ganda iu de dagbladen voor/. Li zijn n u ni nier van den /0» Eeoruari, 
sprcekt « La l oi.x du Peuple » van Parijs, over de taai en haar nul.

Op 26» Etbruan hecft M77/. Carl zijne voordradii ondor voru/ 
van sa ni eus pra a k gegeven iu he! Sladhitis van Saint-Mandé, bij 
Parijs. en heefl bijzondcr ive! gehikt, ivan! ongcvecr d)0 personen 
woonden deze eigenaardige vergadering hij en hcbben mei ovcrtui- 
giug don toegenegen voo rni radi tgever toegcjuichl.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Bonan ekzercaron en Germana lingvo eldonis Sro J. Borel sub titolo : Ŝlosilo de la plena lernolibro 
(Schiissel zum Voli stan digen Lehrbuch), kiu estas traduko de la ekzercoj de alia libro de tiu agema 
aŭtoro ; tiel la profesoroj ricevas bonan kaj facilan helpon. La « Ŝlosilo » kiel la « Lernolibro » estas 
aprobitaj de Dro Zamenhof.

La sindonema prezidanto de la Societo « Esperanto » en Keighlev (Anglolando), Sro Jozefo Rhodes, 
entreprenis kolekton de Esperantaj rimoj, tre pacienca laboro kiun plenumis tre lerte nia simpatia amiko. 
Ni rekomendas la « Vortaron de Esperantaj rimoj » al ĉiuj poetoj, ili povos pli facile agordi sian liron kaj 
nin ĉarmi per siaj ensorĉaj akcentoj.

Doktoro Saquet, prezidanto de la Esperantista grupo el Nantes (Francujo) publikigis bonan montron 
de la demando Esperanta en la Bultenoj de la Akademia Societo de la « Loire-Inférieure ». Tiun artikolon 
li eldonis en aparta broŝuro por la propagando.

Dr0 Saquet prezentis ankaŭ al la supredirita Akademia Societo la celon de la Delegacio por la enkon
duko de ia helpanta lingvo ; li sukcesis, la Societo aprobis Esperanton kaj nomis Dron Saquet delegito.

** *
Niaj Francaj samideanoj daŭrigas sian energian propagandon ĉe la ĉiutagaj ĵurnaloj. En ĝia numero 

de la 19a de Februaro, le « Voix du Peuple (Voĉo de 1’Popolo) raportas pri la lingvo kaj ĝia utilo.
La 26an de Februaro, Sro Tli. Cart faris sian dialogan paroladon en la urba domo de Saint-Mandé, apud 

Parizo, kaj tre bone sukcesis ĉar ĉirkaŭ 690 personoj alestis al tiu originala parolado kaj konvinke aplaŭ
dis la simpatian parolinton. jos j

'Algérie, ses curiosités, ses paysages, ses charmes, etc. On 
trouvera dans le texte ci-dessus toutes les indications de prix, 
adresse, etc.

« Espero de Katalunjo » est le titre d’un autre petit journal, 
imprimé à Céret (Pyrénées Orientales) et entièrement écrit en 
idiome catalan. L’article principal traite de la langue auxiliaire 
internationale, il contient encore une première leçon d’Espe
ranto, un exercice de lecture, une liste de livres et brochures 
etc. Nous souhaitons que le succès couronne les efforts de ses 
fondateurs, remplis d’un enthousiasme méridional.

** *
Un bon recueil d'exercices pour les Allemands vient d’être 

édité par M. J. Borel sous le titre de « Clef du manuel com
plet »; c’est la traduction des exercices d’un autre livre de 
l’actif écrivain ; de cette façon les professeurs recevront un 
bon et facile appui. La « Clef » et le « Manuel » sont approu
vés par le Dr Zamenhof.

Le dévoué président de la Société « Esperanto » de Keighlev 
(Angleterre ), M. Joseph Rhodes, a entrepris de réunir les rimes 
Espérantistes, travail de patience, accompli fort habilement 
par notre sympathique ami. Nous recommandons le Diction
naire des rimes de l’Esperanto à tous les poètes ; ils pourront 
plus facilement accorder leur lyre et nous charmer de leurs 
accents enchanteurs.

Le docteur Saquet, président du groupe Espérantiste de 
Nantes (France) a publié un bon exposé de la question Espé
rantiste duns les Bulletins de la Société Académique de la 
Loire-Inférieure. Il a édité cet article en tiré-à-part pour la 
propagande. Le docteur Saquet a présenté aussi à la Société 
Académique susdite, le but de la Délégation pour le choix 
d’une langue auxiliaire ; il l’a fait avec succès, la Société a 
approuvé l’Esperanto et a nommé le docteur Saquet délégué.

* * *
Nos partisans français continuent leur énergique propa

gande dans les journaux quotidiens. Dans son numéro du 
19 février, la « Voix du Peuple » de Paris parle de la langue et 
de son utilité.

Le 26 février, M. Th. Cart a fait sa conférence dialoguée à la 
mairie de Saint-Mandé, près de Paris et a particulièrement 
réussi car 600 personnes environ assistaient à cette conféren
ce originale et ont applaudi avec conviction le sympathique 
conférencier.

Jos. JAMIN.
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A

Ĉirkaŭ la ^Congreso.

Baldaŭa starigo de « Centra Komitato ». — La projektoj de Dro Zamenhof.

Rapide alproksimiĝas la dato de la unua Kongreso Esperantista de « Boulogne-sur-Mer » kaj ĉiutage 
la preparado de tiuj imponantaj festoj kaj la sciiĝo de 1’ gravaj faktoj tiam okazontaj, pravigas la vortojn 
de nia Majstro, Dro Zamenhof, kiam li skribis al la organizantoj de 1’ Kongreso :

« 1 iu Kongreso havos grandegan signifon, kaj, se la Bulonjaj Esperantistoj bone aranĝas la Kongreson, 
ili alportos al nia afero grandegan servon, plej grandan en la tuta historio de nia afero. »

Mi estas feliĉa ĉar mi povas konigi al la legantaro de « La Belga Sonorilo » kelkajn nediritajn informojn 
pri la organizacio de 1’ Kongreso.

La Kongreso oficiale daŭros 10 tagojn ; vere, la plej gravaj festoj kaj laboroj tre verŝajne okazos de 
1 sabato vespere (5an de aŭgusto) ĝis la mardo vespere (8an de aŭgusto) : dam tiuj nemultaj tagoj estos 
do la vera Kongreso kaj kunvenos ĉiuj kongresanoj. Dum la restantaj tagoj, oni faros festojn kaj laborojn 
malpli gravajn. La programo de 1’ festoj kaj ekskursoj estos tre plena kaj certe kontentigos ĉiujn, eĉ la 
plej malkontenteinajn.

Kelkaj amikoj min demandis, kion oni aranĝos por ke la kongresanoj facile trovu loĝejojn kaj manĝej
ojn; ĉu la prezoj ne fariĝus altegaj okaze de la Kongreso :

En la tuta daŭro de la Kongreso, la kongresanoj povos ĉiam peti konsilojn kaj helpon ĉe ia « olicejo por 
iuiormoj ». Tie oni trovos, inter aliaj, la nomaron de 1’ hoteloj kaj privataj domoj, eu kiuj uni povos loĝadi, 
kune kun ĉiuj necesaj klarigoj. Oni petos la restoraciojn de la urbo ke ili ĉiutage sendu al tiu oficejo la 
manĝokartojn kun la prezoj por tiea publika elmontrado. Tiuj prudentaj rimedoj ne ebligos ke oni tro 
kruele vundu la Esperantistajn monujojn.

Plie, programo de 1' Kongreso, en broŝuru formato, estos liverata kune kun la kongresa karto al ĉiuj 
kongresanoj. En tiu broŝuro oni trovos, krom detala programo, ĉiujn sciigojn necesajn aŭ nur utilajn por 
la kongresanoj, kaj precipe resuman urbkarton kun montro de la « informa oficejo », de 1’ ĉefaj lokoj, k. c.

Autour du Congrès.

Création prochaine d'un « Comité Central ». 
Les projets du Dr Zamenhof.

Rapidement approche la date du premier Congrès Espe
rantiste de Boulogne-sur-Mer et de jour en jour les préparatifs 
de ces fêtes imposantes, ainsi que l’annonce des graves événe
ments qui s’y dérouleront, justifient les paroles de notre Maître, 
le Dr Zamenhof, écrivant aux organisateurs du Congrès:

« Ce Congrès aura une signification excessivement impor
tante et si les Espérantistes Boulonnais l’organisent bien, ils 
rendront à notre entreprise un service immense, le service le 
plus grand dans toute l’histoire de l’Esperanto».

Je suis heureux de pouvoir donner aux lecteurs de 
« La Belga Sonorilo » quelques renseignements inédits sur 
l’organisation du Congrès.

La durée officielle du Congrès sera de 10 jours; en réalité, 
les fêtes et les travaux les plus importants se feront très 
probablement du samedi soir, 5 Août, au mardi soir, 8 Août : 
ces quelques journées constitueront donc le véritable Congrès 
et verront réunis tous les Congressistes. Les autres journées 
seront consacrées à des travaux et fêtes d’ordre secondaire. 
Le programme des fêtes et excursions sera très chargé et 
contentera certainement les plus difficiles.

Des amis m’ont demandé quelles dispositions seraient prises 
en vue de faciliter aux Congressistes la recherche des loge
ments et restaurants ; si ceux-ci n’exigeraient pas des prix 
exorbitants à l’occasion du Congrès :

Pendant toute la durée du Congrès, un bureau permanent de 
renseignements sera à la disposition des Espérantistes. On y 
trouvera notamment la liste des hôtels et maisons privées 
offrant des logements, avec toutes les indications nécessaires. 
Les restaurants de la ville seront priés d’envoyer journelle
ment à ce bureau, afin d’y être affichés, leurs menus avec 
indication des prix, etc. Ces sages mesures permettront de 
ne pas entamer trop largement les bourses Espérantistes.

De plus, un programme du Congrès, sous forme de brochure, 
sera donné en même temps que leur carte à te us les Congres
sistes. Dans cette brochure se tr< uveront, en outre du pro
gramme détaillé, tous les renseignements nécessaires ou 
seulement utiles aux Congressistes, et notamment un plan 
sommaire de la ville, avec indication du bureau de renseigne
ments, des principaux endroits, etc. Le prix de la carte du

Rond het Congres.

Aanstaande inrichting van een « Middenbestuur ». 
De voorstellen van Dokter Zamenhof.

Rap nadert de datant vati het eerste Espeiantisch Congres van 
Boulogne a Zee, en van dag toi dag wettigen de voorbereidselèn 
tôt deze mdrukwekkende feesten alsook de aankondiging (ter be- 
langrijke gebeurtenissen die er zullen gesehieden, de woorden van 
onzen Aleester, Dokter Zamenhof, sctirijvende aan de inrichters 
van het Congres :

« Dit Congres za! eene bijzonder belangrijke beleèkenis hebben, 
en indien de Esperantiste» van Boulogne het wel inrichten, zullen 
zij aan onze ondei neming een overgrooten dienst bewijzen, den 
grootslen dienst in gan se h de geschiedenis van het Esperanto ».

Ik ben gelukkig aan de lezers van de « Belga Sonorilo » een ige 
onuitgegeven intichlingen te himnon geven over de inrichting van 
het Congres.

De offre icele duur van het Congres zai 10 dagen zijn ; in 
wezentlijkheid zullen de feesten en de belangrijkste werken zeer 
waarschijnlijkplaatsgrijpen van den Zaterdagavond, 5«n Augus
tus tôt den Dinsdag avond <S'en Jz/çw/wj-; weinige dagen 
zullen dus het eigentlijk Congres daarstellen en zullen aile de 
Congressisten vereenigd zion. De andere dagon zullen besteed 
worden aan werken en feesten van tweeden rang. Het programma 
der feesten en uilstappen zai zeer gevuld zijn en zekerlijk de moei- 
hjksten t evi eden s t ellen.

\'rienden hebben mij gevraagd welke schikkingen zouden ge- 
nomen worden om aan de Congressisten he/ vindon van verblijf 
en spijshuizen te vergemakkelijken ; indien deze geene overdrevên 
prijzen zouden eischen ter gel egon heid van het Congres:

Binst gansch den duur van het Congres zai een beslendig 
inlic ht ingenian eei ton dienste der Esperantiston staan. Mon zalcr 
namelijk vindon : de Hisi der gaslhuizen en bijzondere hitizen die 
verblijf verleenen, met aile noodige aanduidingen. De spijshuizen 
der stad zullen verzocht worden, dagelijks aan dit bureel himne 
spijskaarlen met aanduiding der prijzen, enz. le zenden, om er 
aangeplakl te worden. Deze wijze voorzorgen zullen niel toelalen 
te veel schade le doen aan de. Esperantische beurzen.

Bovendien zai, te zamen met himne kaart, aan alle Congressis
ten een programma van het Congres, ondei vomi van bock je, gege- 
ven worden. Di dit boekje zullen zich bevinden, huilen hei uitgèbieid 
programma, aile noodige of enkei nutlige inlichtingen aan de 
Congressisten, en namelijk een vereenvoudigd plan der stad met 
aanwijzing van hei iulie htingenbureel, van de bijzondere plaatscn,
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La kongresa karto kostos 3 frankojn : per ĝi oni povos ĉeesti ĉiujn festojn. Evidente, oni povos tre frue 
û’in ricevi.° *♦ *

La Kongreso meni estos certe tre sukcesa : el ĉiuj flankoj de 1 mondo alvenas konsentoj. En unua 
nomaro de 1'aliĝoj, jam aperinta en decembro, oni vidas la nomojn de Esperantistoj Hispanaj, Italaj, 
Belgaj, Holandaj, Svedaj, Anglaj, Svisaj, Rusaj, Japonaj, Kanadaj, k. c. De tiam, nova nomaro aperis 
ĉiusemajne. Cetere, la ĉeesto de 1’ aŭtoro de Esperanto estos la ĉefaĵo de 1’ Kongreso.

Multaj Belgaj Esperantistoj jam sendis al mi sian aliĝon. La lasta ricevita aliĝo estas tiu de nia kara 
kaj eminenta amiko, Komandanto Lemaire, kiu, el centra Afriko, skribis al mi la 3G ‘n de novembro : 
« Evidente mi alestos la unuan Kongreson Esperantistan, dum kiu kun feliĉo mi premos la manon de 
tiom da kuraĝuloj ». Bedaŭrinde, ne ankoraŭ estas nepre certe ke nia kuraĝa samideano, kiu de preskaŭ 
3 jaroj senhalte daŭrigas pezegan laboron, jam estos reveninta Eŭropon je la dato de 1’ Kongreso.

Mi ree incitas la Belgajn Esperantistojn por ke ili plej multaj aliru la Kongreson : verŝajne dum longa 
tempo la Kongreso ne plu okazos en loko tiel proksima de nia lando ; aliparte tiu unua Kongreso, pro 
siaj specialaj faroj, estos treege interesa por ĉiuj kiuj atente rigardadas la malvolviĝadon de nia afero. 
Estus dezirinde ke ĉiuj Belgaj Grupoj sendu almenaŭ unu delegiton, por ke ili povu defendi sian opinion 
en la demandoj pri kiuj oni diskutos kaj en la voĉdonoj. Ĉar la plej gravajn projektojn oni publikigos kelkajn 
monatojn antaŭ la Kongreso, la Grupoj povos diskuti pri ili kaj komisii delegiton por konigi ilian opinion 
en la Kongreso. Mi petas ke niaj Grupoj volu tre atenti je tio.

, ** *
La legantoj eble memoras pri la letero kiun, antaŭ unu jaro, sendis al mi Dro Zamenhof kaj en kiu, 

plenumante miajn ambaŭ al li konigitajn dezirojn pri la organizo de Kongreso kaj la starigo de ia orga
nismo, posedanta en la Esperantistaro la necesan aŭtoritatecon, nia Majstro jam difinis la ĉefajn regulojn 
de 1’ Kongreso kaj anoncis ke li baldaŭ kreus « Centran Komitaton ». De tiu tago, la okazintaĵoj pli kaj 
pli insiste postulis la estigon de tia rajta estreco ; tial mi, kiu senĉese batalis por la efektiviĝo de tiu ideo, 
kun plej granda plezuro nun fine, unua, sciigas ke la Kongreso donos al ni la tiel deziritan « Internacian

Congrès a été fixé à 3 fr. : cette carte donnera le droit d’assis
ter à toutes les fêtes. On pourra naturellement se la procurer 
à l’avance. ♦* *

Le Congrès lui-même promet d’être fort brillant : de tous les 
points du monde arrivent des acceptations. Dans une première 
îiste d’adhésions, parue déjà en décembre, se remarquent les 
noms d’Espérantistes Espagnols, Italiens, Belges, Hollandais, 
Suédois, Anglais, Suisses, Russes, Japonais, Canadiens, etc. 
Depuis, une nouvelle liste paraît chaque semaine. La présence 
de l’auteur de l’Esperanto sera d’ailleurs le clou du Congrès.

De nombreux Espérantistes Belges m’ont déjà envoyé leur 
adhésion. La dernière en date est celle de notre cher et émi
nent ami, le Comin1 Lemaire, qui, du centre de l’Afrique, 
m’écrit à la date du 3J novembre : « Il va de soi que je ne man
querai pas d’assister au premier Congrès Espérantiste, où je 
serai heureux de sèirer la main à tant de vaillants». Malheu
reusement, il n’est pas encore tout à fait certain que notre 
courageux partisan, qui depuis près de 3 ans poursuit sans 
relâche une tâche extrêmement dure, sera revenu en Europe 
au moment du Congrès.

J’engage à nouveau les Espérantistes Belges à se rendre en 
grand nombre au Congrès : il est probable qu’avant long
temps le Congrès n’aura plus lieu dans un endroit aussi rap
proché de notre pays ; d’autre part ce premier Congrès, pai
la nature de ses travaux, présentera un intérêt exceptionnel 
pour tous ceux qui suivent de près le mouvement de notre 
langue. Il serait à souhaiter que tous les groupes Belges y 
soient représentés au moins par un délégué, afin qu’ils puis
sent défendre leur opinion dans les décisions à prendre et les 
votes à émettre. Comme les projets les plus importants seront 
publiés quelques mois avant le Congrès, les Groupes pourront 
les examiner et charger un délégué de porter leur opinion au 
Congrès. J’appelle sur ce point la très sérieuse attention de 
nos Groupes.

** *
Les lecteurs se souviennent peut-être de la lettre que m’a

dressait, il y a un an, le Dr Zamenhof et dans laquelle, répon
dant au double désir que je lui avais exprimé de voir s’organi
ser un Congrès et de se créer un organisme, assurant dans le 
monde Espérantiste une autorité nécessaire, notre Maître 
traçait déjà les grandes lignes du Congrès et annonçait qu’il 
créerait bientôt un « Comité Central ». Depuis ce jour, les évé
nements ont rendu de plus en plus nécessaire l’établissement 
d’une telle autorité reconnue; aussi, est-ce pour moi, qui n’ai 
cessé de lutter pour cette idée, un réel plaisir de pouvoir enfin 
annoncer, le premier, que le Congrès nous dotera du « Comité 

enz. De prijs der congreskaarl is vastgesleld of 3 fr. : deze kaa ri 
zai h et ree ht gerca aan alle fees t'en deci te nemen. .Ven zai ze zie h 
natuurUjk vooraf kunnen aanschaflcn.

♦
* ♦

H et Congres belooft zeer schitteiend te zijn : van alle kan t en 
der wereld kornea deelnamen toe. In eene eerste lijst van deelne- 
mers, reeds in December verschencn, bemerken u’ij de nanton van 
S faan sche, ftaliaansche, Belgische, /lollandsche, Z'U'cedschc, 
Engclsche, Zwitsersche, Russische, Japaansche, Canadeesche 
Esperant islcn, enz. De tegenwoordigheid van dea Maher van het 
Esperanto zai. t en andere, de hoofdzaak van het Congres zijn.

falrijke Belgen hebben mij reeds hunne deelname toegezonden. 
De laatste is deze van onzen duurbaren en uitmuntcndcn vriend, 
Rommandant Lemaire, die, uit het madden van A frika, mij schrijft 
op datum van 30* n November : « Het sp reeki van zei fs dat ik niel 
zai nalatcn deci te nemen aan het eerste Esperantisti congres, 
waar ik gelukkig za! zijn de hand te drukken van zooveel moedi- 
gen. » Ongelukkiglijk is het nog niel geheel en gansch zcker dat 
onze moedige partijgenool, die sedert bijna 3 jaren, zonder verpo- 
zen eene allcrmoeilijkslc taak vervolgl, in Europa zai wederg - 
keerd zijn op het tijdstip van het Congres.

tk noodig opn ienii’ de Belgische Esperantiston uit om zie h ni 
groot geta l naa i hei Congres le begeven : h cl is ‘icaarschijnlijk dat, 
vo'o'r langeti tijd het Congres nici nicer zai plaats hebben in eene 
planis zoo dick! bij ans land gelegen ; van een anderen tant zai dit 
eerste Congres, door den aard zijner tcerkzaamheden, cen buiten- 
gctvoon belan g oplevcien voor al dezen die van nabij de beweging 
on&er taai volgon. Het warc le wenschen dat al de Belgische groe
pen er ten minste door éénen afgevaardigde vei tegenwoordigd 
warcii, opdat zij huit ne meening kunnen verdedigen in de te nemen 
besluiten en in de stemmingen. Gelijk de bclangrijkste voorslellen 
cenige maanden voor bel Congres zullcn uilgegeven worden, zullcn 
de groepen ze kunnen onderzockcn en cenen afgevaardigde belas- 
ten hunne meening op het Congres te doen kennen. ik roep de 
zeer ernstige aandachl van onze groepen op dit puni.

♦
* *

De lezers hcrinncren zich misschicn den bric f dion Dx Zamenhof 
mij over cen jaar toestuurde en in denwelken onze Messier, ant- 
woordende op den dubbclcn icensch, wclkcn ik hem uitgedrukt had, 
cen Congres le zien oprichten en eene organ ische sameniecrking te 
zicn vormen, reeds de groote lijnen van he t Congres aftcekcnde cu 
aankondigdc dat hij uelhaast een « Middenbeshiiii » zon ul
rich/en. Sedert dan hebben de gebcui lcnisscn de stichting van zni k 
eene erkende overheid mccr en meer noodzakclijk gcmaakt ; ook is 
hei voor mij, die nooit ophield voor dii gcdachl Ie strijdcii, een teaar 
genocgen van, de eerste, cindclijk te kunnen aankondigen dat het



LA BELGA SONORILO. 65

Centran Komitaton ». D'° Zamenhof permesas al mi publikigi ke, inter multaj tre gravaj projektoj kiujn 
li prezentos al la Kongreso, estos precipe, kaj antaŭ ĉio, projekto de « Internacia Centra Komitato ».

Aliparte, Sro C. Bourlet, Prezidanto de la Pariza Grupo, konfesinte post multaj aliaj la senunuecon de 
nia nuna agado, skribas en « Lingvo lnternacia » (la Januaro 1905) ke la sola rimedo kontraŭ tia situacio 
estas « la fondo de grava internacia komitato por severe observi la unuecon de nia lingvo », kaj anoncas 
ke la Pariza Grupo preparas projekton por la kreo de tiu komitato, projekton diskutotan en la Kongreso. 
Kelkajn semajnojn antaŭe, la Redakcio de « Lingvo Internacia » eldiris la saman opinion. D'° Zamenhof, 
eksciinte tiun intencon per Sro Bourlet, respondis al li ke li ĝojis ĉar la Pariza Grupo preparis tian 
projekton kaj konsilis al li ĝin publikigi kelkajn monatojn antaŭ la Kongreso.

Ĉar « Lingvo lnternacia » kaj Sro Bourlet petas ke la Esperantistoj konigu sian opinion pri tio, mi diros 
ke al mi ŝajnus prave se oni antaŭe difinus precize kian klaran kaj ekskluzivan celon havus tiu nova 
komitato. Ĉu la komitato, por kies starigo la Pariza Grupo preparas projekton, estas esence la sama kiel 
la « Centra Komitato » kiun post kelkaj monatoj D'° Zamenhof proponos al ni ? Se jes (kaj tia supozo 
ŝajnas ja esti vera), la laborado de 1’ Pariza Grupo montriĝus nekomprenebla, ĉar jam de longe 
Dro Zamenhof, per letero dispublikigita kaj de ĉiuj bone konata, sciigis nin ke li preparas projekton 
de « Centra Komitato » kaj plie, hodiaŭ, li permesas konigi k e tiun projekton li prezentos al la venonta 
Kongreso; efektivigante sian intencon, la Pariza Grupo ŝajnus voli nescii la projektojn de 1’ Majstro kaj 
ilin malhelpi per senutila kaj maloportuna agado : ĝi malebligus la metodon tiel facilan kiun proponas 
Dro Zamenhof: unu projekto, kiun li prezentus sed kiun la tuta Esperantistaro ekzamenus, aliigus kaj 
akceptus. (*)  Se ne, tio estas se la projekto de la Pariza Grupo celus la starigon de komitato ne la sama

(*) Meu soit, iu dit gênai, aan Dr Zamenhof met kunnen verwijtcn de Groep 
van Parijs haar ontwerp met outraden te hebben, wantditware aanslag maken 
tegen de wijze opvattiug van elketa van ous ; van een audereu kani zijn de 
ntzli kien van Dr /zamenhof door de Groep van Parijs gelijk door alle grocpeu, 
sedert meer dan een jaar gekend.

Eene andere zaak ware het, gewis, van reeds van heden inzichteu nopens het 
« Middenbestuur » voor te stellen, of zelfst om de gedachten te verklartn> afzon- 
derlnke voorstellen ie doeu, zooals M. Deligu? hei onlangs gedaan heeft in 
« L'Esperantiste ». Die handelwijze, ongetwijfeld zeer nnttig, is waardig ge- 
volgd te worden en heeft mets gemeens met de daad van plcchtigltjk een ont- 
werp aan te bieden^ toi welks bewerking meu gansch de Esperantische wereld 
uitnoodigt.

•*)  En tia okazo, oni ne povus riproĉi al D‘° Zamenhof ke li ne malkonsilis al la Grupo Pariza ellabori tian projekton ĉar, 
tion farante, li difektus ĝian rajtan iniciatemon ; aliparte, la Pariza Grupo kiel ĉiuj Esperantistoj jam de pli ol unu jaro konis 
la intencon de Dro Zamenhof.

Oni, kontraŭe, agas tute malsame, konigante jam nun ian opinion pri la « Centra Komitato » aŭ eĉ, por klarigi la ideon, pro
ponante en privata maniero ian projekton, kiel jus faris Sro Delignv en « L'Esperantiste ». Tia farado, evidente tre utila, estas 
imitinda kaj tre diferencas je la intenco oficiale proponi projekton, por kies elverko oni alvokas la tutan Esperantistaron.

Central International » tant désiré. Le Dr Zamenhof m’autorise 
à publier que, parmi plusieurs projets très importants qu’il 
présentera*au  Congrès, se trouvera notamment et avant tout 
un projet de « Comité Central International. »

D’autre part, M. C. Bourlet, Président du Groupe de Paris, 
reconnaissant après tant d’autres le défaut d’unité qui carac
térise en ce moment notre mouvement, écrit dans « Lingvo 
Intemacia» fl Janvier 1905) que le seul remède à cette situa
tion est « la création d’un important comité international pour 
sauvegarder sévèrement l’unité de notre langue » et annonce 
que le Groupe de Paris prépare un projet pour la création de 
ce comité, projet qui serait discuté lors du Congrès. Quelques 
semaines auparavant, la Rédaction de « Lingvo lnternacia » 
avait émis les memes idées. M. Bourlet avant fait connaître 
cette intention au Dr Zamenhof, celui-ci lui répondit disant 
qu’il se réjouissait de ce que le Groupe de Paris préparait un 
tel projet et lui conseillait de le publier quelqnes mois avant 
le Congrès.

Puisque « Lingvo Internacia » et M. Bourlet demandent à ce 
sujet l’avis des Espérantistes, je dirai qu’il me semblerait bon 
de bien définir d’abord quel but se proposerait exactement et 
exclusivement ce nouveau comité. Le comité, pour l’établisse
ment duquel le Groupe de Paris prépare un projet, est-il ana
logue dans son essence au « Comité Central » que nous propo
sera dans quelques mois le Dr Zamenhof ? Si oui (et il semble 
qu’il en soit bien ainsi), l’œuvre du Groupe de Paris ne se com
prendrait pas du tout puisque depuis longtemps le Dr Zamen
hof, par une lettre rendue publique et connue de tous, nous a 
annoncé qu’il préparait un projet de « Comité Central » et de 
plus, aujourd’hui, il permet d’annoncer qu’il présentera ce projet 
au prochain Congrès ; en réalisant son dessein, le groupe de 
Paris paraîtrait vouloir ignorer les projets du Maître et les 
contrecarrer par une intervention inutile et inopportune : il 
porterait obstacle à la méthode si simple que nous offre le 
Dr Zamenhof: un seul projet, proposé par lui, qui puisse être 
examiné, modifié et adopté par tous les Espérantistes (*).  Si 

Congres ons het zoozeer gewenschle « IVederlandsch Middenbe- 
stuur» zai geven. Doktoor Zamenhof oorloojt mij bekend le maken 
dat, onder verscheidene zeer belangrijke voorstellen welke hij het 
Congres zai aanbieden, zie h namelijk en voo rai zai bevinden een 
voorstel van « li 'ederlandsch Middenbestuur. »

Anderzijds ,erkennende n a zoo veel anderen, het gentis aan eenheid 
dat voor hei oogenblik onze beweging kenmerkt, schrijft M. C. H our
let , voorzitter van de Groep van Parijs, in « Lingvo Internacia » 
(/» Januari KOS), dai het eenige çeneesmiddel tegen dezen toe- 
stand is : « het inrichten van een gewichtig wederlandsch be
stuur, oni ernstiglijk de eenheid onzer taai te beschutten » en kon- 
digt aan dat de Groep van Parijs een voorstel bereidl lot stichling 
van dit Bestuur, voorstel dat binst het Congres zou besproken 
worden. Eenige weken Ie voren, had de « Lingvo Internacia » de 
zelfde gedacitten uiteengezet. Dokter Zamenhof, over deze mee- 
ning door 1/. Bourlet ingelicht zijnde, antwooi dde hem, zeggende 
dat hij zieh verheugde omdal de Groep van Parijs zulkeen voorstel 
bereidde en raadde hem aan hetzelve eenige maanden vodi het 
Congres kenbaar t e maken.

Vermits « Lingvo Internacia » en .11. Bourlet over dit puni hei 
gevoelen der Esperantiston vragen, zai ik zeggen dat het mij goed 
zoa schijnen van eersl wel te bèpalen welk doel dit nieuw Bestuur 
zich juistelijk en uilsluitelijk zou voorstellen. Is het Bestuur, voor 
welks inrichting de groep van Parijs een voorstel bereidt, in zijne 
grands toj gelijk aan het « Middenbestuur » dat IP Zamenhof 
ons binnen eenige maanden zai voorstellen? Zoo ja, {en hei 
schijnt dat het zoo is) dan is hei werk van de Parijsschc Groep 
in 't geheel niel ie vers toan, vermits I)r Zamenho f sedert lang, in 
een openon en van iedei een gekenden brief ons aangekondigd heeft 
dat hij een ontweip van « Middenbestuur » gereed maakte, en 
t e meer, vandaag vei oorlooft hij mij aan te kondigen dat hij het 
ontwerp op het aanstaande Congres zai aanbieden ; zijn voorne- 
men uitvoerende, zon de Groep van Parijs schijnen ie wlilen de 
ontwerpen van den Meester niel kennen en ze tegen te werken door 
eene nuttelooze en slecht geplaatsle tusschenkomst : zij zou eene 
hinderpaal stellan aan de zoo eenvoudige wijze welke IP Za
menhof ons aanbiedt : een enkei voorstel, gedaan door hem, dai 
kan onderzocht, gewijzigd en aangenomen worden door al de Es
perant is len (*).  Zoo niel, hei is t e zeggen indien het ontwerp dor

(*)  On ne pourrait, dans ce cas, reprocher au D' Zamenhof de n’avoir 
point dissuadé de son projet le Groupe de Paris car c’eût été porter 
atteinte à la libre initiative de chacun de nous; d’autre part, les in
tentions du D>- Zamenhof sont connues du Groupe de Paris comme 
de tous, depuis plus d’un an.

Autre chose est, évidemment, d’exposer dès maintenant des vues 
au sujet du « Comité Central» ou même, pour éclaircir les idées, de 
proposer à titre privé des projets, comme vient de le faire M. Deligny 
dans « L’Esperantisti ». Cette façon d’agir, certes très utile, est digne 
d’être imitée et n’a rien de commun avec le fait de vouloir présenter 
officiellement un projet, à l’élaboration duquel on convie tout le 
monde Espérantiste.
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kiel la « Centra Komitato », la funkcioj de tiu komitato certe estus parte tiuj de la « Centra Komitato », 
ĉar ĉu la funkcio de tiu ĉi lasta komitato ne estos antaŭ ĉio la zorgado « por severe observi la unuecon 
de nia lingvo ?» w

Vere, ŝajnas al mi ke la propono de 1’ Pariza Grupo estas aŭ maloportuna aŭ nesufice klara. 
Ni prefere atendu ĝis kiam Dro Zamenhof diskonigos siajn projektojn (kaj mi sendube ne estos maldis
kreta, aldonante ke ili estas baldaŭ publikigotaj): se tiam restos ankoraŭ ia malbono ne torigita, la 
tempo ne mankos por ekzameni tiun punkton kaj ion decidi pri ĝi dum kaj eĉ antaŭ la Kongreso. 
Sed mi firme kredas ke tio ne okazos kaj ke, per la alpreno de 1’ projektoj de Dro Zamenhof, la Kongreso 
donos al ni, laŭ la diro mem de nia Majstro, « komunan kaj severe difinitan organizacion, kiu estas 
por ni tre grava kaj necesa ».

Dro M. SEYNAEVE.

non, c'est-à-dire si le projet du Groupe de Paris vise la création 
d'un Comité autre que le « Comité C'entrai», les attributions 
de ce comité rentreraient certainement dans la limite des pou
voirs qui seront dévolus au (. 'omité Central », car n’appartien
dra-t-il pas avant tout à ce dernier de prendre les mesures 
nécessaires « pour sauvegarder l’unité de la langue ? »

A vrai dire, il me semble que la proposition du Groupe de 
Paris est ou inopportune ou insuffisamment explicite. Atten
dons plutôt le dépôt des projets du Dr Zamenhof (et, sans être 
indiscret, je crois pouvoir révéler qu’ils seront livrés sous 
peu à la publicité) : si alors il reste encore quelque lacune 
à combler, il sera toujours temps d’y procéder et d'examiner 
ce point pendant et même avant le Congrès. Mais je crois 
fermement qu’il n’en sera point ainsi, et que, par l’adoption 
des projets du Dr Zamenhof, le Congrès nous donnera, selon 
l’expression même du Maître, « une organisation générale et 
sévèrement établie : ce qui, pour nous, est très important et 
très nécessaire ».

Ih M. SEYNAEVE.

Groet> van Parijs de stichting betracht van een Konuteit anders 
dan het « .Middenbestuur » dan zouden de werkzaanihedcn van dit 
bestuur voorzeker toebehooren lot de machi die aan hei « .Midden
bestuur» zai ten deel vallen, want zai hei niel eersl en vooral aan 
dit laatste behooren de noo dige maatregelen te nemen « om de 
cenheid der taai te beschutten ? »

lu der waarheid, het schijnt mij dai hei voorslcl van de groep 
van Parijs wat le vroeglijdig is of voor het minsl, niel klaar 
genoeg. U’achlen wij hier het nederleggen der ontwerpen van 
/)r Zamenhof af (en, sonder onbescheiden te zijn, geloof ik te 
kunnen veropenbaren dai zij binnen kori ruchtbaar zullen ge- 
maakl worden) : indien ci dan eene te vullen Icemtc overblijft, zai 
cr altijd tijd zijn om het te doen en deze punten binst en selfs voor 
het Congres le onderzoeken. Maar ik geloof vasi dai het zoo niel zai 
wczen, en dat door het aannemen der ontwerpen van Dr Zamen
hof het Congres ons, vol gens de uildrukking zeive des Afeesters 
zai geven : « eene algemeene en ernstig vastgeslelde orga nische 
werking» helgeen, voor ans, zeer belangrijk en zeer noodzakelijk is.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

JCroniho Jlelga.

Sro L. Blanjéan faris paroladon, la 28an de februaro, ĉe la « Germana Societo » en Antverpeno : laŭ la 
diro de ĉiuj Antverpenaj gazetoj, la paroladanto bonege elmontris la ecojn de Esperanto kaj meritis 
grandan sukceson. La samon ni povas diri pri parolado farita en Ougrée de Sro Loyers el Seraing.

La « Pedologia Jarlibro, 1904 » enhavas detalan raporton pri parolado farita de Sro E. Van den Kerck- 
hove ĉe la « Antverpena Pedologia Societo », parolado kiu kaŭzis la aliĝon de tiu societo al la Delegacio.

La « Adresara Libro de la Antverpena Provinco » enhavas, en multaj ĉapitroj : « Societoj », « Lingvaj 
kursoj », k. c., ĉiajn sciigojn pri la konsisto de 1’komitato, la celo kaj la rimedoj de 1’Antverpena Grupo 
Esperantista. En la « Bottin Général de la Belgique » troviĝas la samaj informoj. Tia lerta maniero por 
diskoniĝo estas inda je la atento de niaj aliaj Belgaj Grupoj.

Lagazeto : « L'Opinion Liberale » (Namur, 6an de februaro) publikigis bonegan kaj longan artikolon pri
la demando de lingvo internacia : ĝia konkludo estas tute favora je Esperanto.

Chronique Belge.

Mr L. Blanjéan a conférencié, le 28 février dernier, à la 
Société Allemande d’Anvers: d'après ce que nous lisons dans 
tous les journaux Anversois, le conférencier a excellement dé
montré les mérites de l’Esperanto eta obtenu un franc succès 
Nous pouvons en dire autant d’une conférence faite à Ougrée 
par M1' Doyers de Seraing.

Le « Pedologisch Jaarboek, 1004 » renferme un compte-rendu 
détaillé d’une conférence sur les langues internationales et 
l’Esperanto, faite par Mr Ern. Van den Kerekhove au «Pedolo
gisch Gezelschap » d’Anvers, conférence qui a provoqué 
l’adhésion de cette Société à la Délégation.

Le « Livre d’adresses de la Province d’Anvers » renferme, 
sous plusieurs rubriques: «Sociétés », « Cours de Langues », 
etc., toutes les indications concernant la composition du 
Comité, le but et les moyens d’action du Groupe Espérantiste 
d'Anvers. Dans le «Bottin Général de la Belgique» se trouvent 
les mêmes informations. Cette ingénieuse façon de se faire 
connaître est digne d’être signalée à nos autres groupes 
Belges.

Le journal: « L'Opinion Libérale» Üe Namur (6 février) a 
publié un excellent et long article sur la question de la langue 
internationale: les conclusions en sont tout à fait favorables 
à Kiesperanto.

Belgische kroniek.

I/. L. Blanjéan hceft op 28" Pebruari U. eene voordracht ge
geven m de Duitsche Maatschappij van Antwerpen: volgcns 
hetgeen wij in al de Anlwerfschc bladen lezenheeft de sprekerop 
uitmuntende wijze de verdienslen van het Esperanto bere czon, en 
een schoonen bijval behaald. Il ’ij kunnen evenveel zeggen van eene 
voordracht gegeven te Ougrée, door .M. Doyers van Seraing.

Het « Pedologisch Jaarboek, 1004 » bevat een uitgebreid verslag 
van eene voordracht ove/ de wederlandsche talen en het Esperanto, 
gegeven door .1/. Ein. l'an den Kerekhove, in het « Pedologisch 
Gezelschap » van Antwerpen, voordracht die de deelname dezer 
Maatschappij aan de Afvaardiging tewcegbracht.

Het « Adresboek der Provincie Antwerpen » behelst onder ver- 
scheidene rubrieken .« Maatschappijen », « Taalleergangen, »enz. 
aile inlichtingen nopens de samenslelling van het Bestuur, het 
doelen de wcrkmiddelen van de Anlweipsche Esperantisme Groep. 
In den «Bottin Général de la Belgique » (Algcmcen Belgisch 
adresboek} staan de zelfde inlichtingen. Deze weluitgcdachtc 
manier van zich le doen kennen, is waardig aan onze andere 
Belgische groefen aangewezen te worden.

Het blad « L'Opinion Libérale» van Namen. (6 Pebruari} hceft 
een uitmuntend en lang artikel uitgegevcn over de kwestie der 
wederlandsche taai : de gevolgtrekkingen ervan zijn hei Esperanto 
gansch voordeelig.
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« La Metropole » el Antverpeno (27an de januaro) enhavis tre bonan artikolon : Internacia kongreso de 
Esperanto. Resume koniginte la lastajn progresojn de nia lingvo, tiu jurnalo priparolas la baldaŭan 
kongreson kaj diras fine : « Ne necese estas diri ke La Metropole, kiu ĉiam tre interesiĝis je tiu gravega 
demando, atentos de proksime je la laboroj de tiu kunveno, en kiu definitive ekstariĝos la praktika ekzisto 
de Esperanto ».

Larevuo « Linion Internationale du Commerce et de 1' Industrie » (februaro 1905) enpresis la alvokon de 
1’ francaj societoj por la Kongreso de Boulogne.

D“> M. SEYNAEVE.

« La Metropole » d’Anvers 4 27 janvier) a inséré un excellent 
article: « Un Congrès International de l’Esperanto». Après 
avoir résumé les derniers progrès réalisés par notre langue, 
ce journal s’étend sur le prochain Congrès et termine ainsi : 
«Inutile de dire que La Métropole, qui n’a jamais cessé de 
s’intéresser à cette passionnante question, suivra de près les 
travaux de ces assises, où s’établira définitivement l’existence 
pratique de l’Esperanto ».

Le journal « L'I 'nion Internationale du Commerce et de 
l'industrie» (nro de février 1905) a reproduit l’appel lancé 
récemment par les groupes français en vue du Congrès de 
Boulogne.

IX M. SEYNAEVE.

« La Métropole » van Anlwerpen (27 Januari) heeft een uit- 
muntend artikel ingelascht : « Een iVederlandsch Esperan tisch 
Congres ». Xa de laatste vordei ingen onzer taai aangeduid te 
hebben, spreekt bel blad breedvoerig over bel aanstaande Congres 
en eindigt aidas : Onnoodig te zeggen dai La Métropole die 
nooit opgehouden bee fl in deze prikkelende zaak belang te stellen, 
van diculbij dewerkzaambedenzalvolgen dezer zitlingen, waar bel 
werkdadig bestaan van bel Esperanto zich voor goed zai vast- 
stellen. »

Ilei blad « L'I 'nion Internationale du Commerce et de l'Indus
trie» (Eebiua/inummer 1005) heeft den oproep, onlangs door de 
Eransche groepen nopens bel Congres van Boulogne rondgestunrd 
overgeschreven.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

tAlvoko al la JSelga Esperantistaro.

De tri jaroj, Esperanto multe kreskis kaj disvas
tiĝis en Belglando. Multaj Belgoj eklernis la Ling
von, rnultaj grupoj fondiĝis. Tiuj grupoj helpis inter
konatiĝon de samurbaj Esperantistoj, sed la grupoj 
mem ne havas interrilatojn, kaj, almenaŭ plej 
ĝenerale, la Belgaj Geesperantistoj ne interkonas 
sin reciproke.

Mi ne pritraktos nun la demandon : ĉu estus ebla 
aŭ dezirinda la fondiĝo de Belga Societo, enhavanta 
ĉiujn Belgajn grupojn, kaj kiel eble plej el la izolaj 
Esperantistoj ?

Sed jen mi eldonas ideon jam de longe vekiĝintan 
ĉe kelkaj samideanoj : ĉu ne estus ebla la interkona
tiĝo de la Belgaj Geesperantistoj ?

Baldaŭ malfermiĝos en Lieĝo la Internacia Eks
pozicio. Tre vereble, multego da Belgoj tien iros, 
kaj interia vizitontoj estas multe da Esperantistoj.

Ĉu ne estus eble interkonsentiĝo kaj elekti ian 
someran dimanĉon por kunveni en Lieĝon, tute ne 
por kongresi, sed nur por interkonatigi ?

Ĝis nun ekzistas nek programo nek dato. Ĉio tio 
estas elektota kaj priverkota laŭ respondoj kaj 
opinioj kiujn ni estus kolektintaj. La diversaj kluboj 
bonvolu pripensi la aferon, kaj ĝin diskonigi inter 
siajn anojn. Kompreneble, tremdlandulojn oni 
ĝojege ricevus ĉe tiu kunveno.

Vin turnu al
J. COOX, kontisto, Duffel.

•Alvoko por la fondo de < Societo internacia Esperantista por la Jaco »

La demando pri la lingvo internacia estas enskri
bita en la programo de la 14a tutmonda Pac-kon- 
greso, kaj de la 3a franca Pac-kongreso, kiuj 
kunvenos, tiun ĉi someron, en Lucernon kaj Lille’on.

Jam la 1" kongreso tutmonda (1889), kaj poste la 
8a (1897) esprimis sian intereson pri tiu demando : 
oni povas certigi, ke ĉiuj Societoj por la Paco 
akceptas la principon de Lingvo Internacia. Bezone 
estas, nun, komprenigi al ili, ke la problemo estas 
solvita.

Hispana

Vilaĝano iris en Madridon por vidi la grandajn 
festojn, kiuj estis efektivigotaj en la Hispana 
ĉefurbo pro la reĝa plenaĝo. Iam, kiam nia Juna 
monarĥo iris en Parlamenton por juri Staton Kons
titucion, la vilaĝano staris sur la strata piedirejo, 
inter amaso da personoj, kiuj atendis la alvenon de

Estus do tre utile fondi, se eble, antaŭ tiuj baldaŭaj 
kongresoj, « Societon internacian esperantistan 
por la Paco ». Tiel, la kongresanoj havus la nedis
kuteblan pruvon de la taŭgeco de nia lingvo.

La Esperantistoj, kiuj estas « pacifistoj » (t. e., 
kiuj estas jam anoj de ia Societo por la Paco, aŭ 
kiuj, ne estante tiaj, intencas favori la movadon por 
la Paco) estas petataj konigi sin, kiel eble plej 
baldaŭ, al Sro Gaston Moch (/6, avenue de la (fran
de-Armée, Paris I7C).

Atakonto.

la reĝa sekvantaro ; tiani alproksimiĝis al li ŝtelisto 
dirante lin per ĝentilaj manieroj : —Sinjoro, vi devas 
pagi al mi dek pesetojn por resti en tiu ĉi loko. — 
La vilaĝano tute mirigita pro la stranga peto, diris : 
— Kial ? — Ĉar la aŭtoritato tion ordonas, respon
dis la alia. — La demandito, ŝajne tre mallerte, 
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eltiris el sia poŝo oran moneron da dudekvin pesetoj, 
kaj donis ĝin al tiu, kiun li juĝis aŭtoritata delegito. 
La ŝtelisto redonis la reston, t. e. : dekkvin pese
tojn, kaj forkuris de tie.

Reirinte hejmen, la vilaĝano rakontis la okazon 
al sia Madridloĝanta filo, kiu, kompreneble, tute 
kolera pro la malsaĝaĵo de sia patro, ekkriis. — Vi 
estis mallertulo, patro mia ; Vi estas trompita, ĉar 
tiu aŭtoritata delegito estas nur ŝtelisto. — Ne 
koleriĝu, mia kara, ĉar la ora monero, kiun mi 

donis al li, estas tute falsa ; tamen li redonis al mi 
dekkvin pesetojn tute bonajn.

La filo mutiĝis, tial ke li komprenis, ke lia patro 
estis vilaĝano, kiu povas iri sola tra la Madridaj 
stratoj.

Originale verkita de
Antono Lopez y VILLANUEVA.

Murcio (Hispanujo).
Teksto eltirita el la rondira gazeto : « Kun frati ĝo ».

fte ziras korespondadi.

37. Sinjoro A. C. Body, 34, Greenbank Avenue, Plymouth (Anglujo) per poŝtkartoj ilustritaj kun 
fremdaj Geesperantistoj. Ĉiam tuj respondos.

Esperantaj Verkoj.

Lernolibroj, Literaturo, Propagandiloj, k. t. p.

Notu boue. — La montritaj ciferoj estas la kosto ĉe la vendistoj. Oni devas aldoni la sendpagon kiam oni deziras ricevi 
la fibrojn poste.

Ĉiam peto de sciigoj aŭ informoj estu sendota kun poŝtmarko por respondo.
Kun ĉia mendo oni devas aldoni pagon de la libroj menditaj.

KOLEKTO ESPERANTISTA APROBITA DE D'° ZAMENHOF.
Ĉe Möller & Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin. 
Schliissel zum Vollstandigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache, von J. Borel.

Prezo....................................................................................................................................................Mk. 0.50

DIVERSAĴOJ.
Ĉe la Hon. Sek. de « The Esperanto Society » : H. W. Hamilton, 15, Nash ville Terrace, Keighley, England- 

Vortaro de Esperantaj rimoj kolektita de Joseph Rhodes, F. J. I.
Prezo afrankite................................................................................................................................. Fr. 0.60

ĉe Biroché & Dautais, 5, place du Pilori, Nantes, France.
Une langue internationale « L'Espéranto », par le Docteur Saquet.

Brochure de propagande............................................................................................................... Sen prezo.

AVIZO. — Tiun ĉi rubrikon ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj.
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas peti senpagan enskribon post sendo de ia presita verko. Ili povas ankoraŭ 

informi nin pri forgesata verko aŭ pri eraro.

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA 
DUONMONATA REVUO

LINGVO INTERN G 1 Hr

JARA ABONO:
Sen literatura aldono.................................................................................
Kun literatura aldono..................................................................................
Unu numero................................................................................................

5 frankoj.
7.50 frankoj.

60 centimoj.
t

Sin turni ĉe la « Presejo Esperantista » 33, rue Lacépède, Paris Vème.
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Principaux Manuels en langue française.
en vente aux dépôts de la Maison Hachette & C1e et chez Sfineux <S: C,e à Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. de Beaufront. — 
Prix 1.50 fre (port en plus.)

L Esperanto en 10 leçons par Th. Cart et M. Pagnier. — Prix 0.75 (port en plus.) 
Dictionnaire Espéranto-Français par L. de Beaufront. — Prix 1,50 (port en plus) 
Vocabulaire Français-Espéranto par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Prix 2.50 

(port en plus.)
Thèmes d’application par L. de Beaufront. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij den schrijver te Hilversum (Holland) — Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal 

Esperanto, door Dreves Uitterdijck, Trompschool, Hilversum. —• Prijs : fl : 1.50 
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belga Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Hei Esperanto in 
tien lessen, aan fr. 0,5Ô.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s’engageant à corres

pondre en Esperanto ,
3° Les annonces doivent être prises pour une 

année entière.
1 16 de page annuellement fr. 8.00
1-8 » » » » 15.00

De «BELGA SONORILO» aanveerdtaankondigin- 
gen die aan de volgende voorzvaarden nioeten votdoen :

1° Opgesteld zijn uitslnitelijk in Esperanto ;
2° Gegeven zijn door personen die zich verplichten 

in Esperanto te schrijven ;
De aankondigingen moeten genomen worden

voor een gansek jaar.
1 16 bladz. jaarlijks fr. 8.00 
ls » » » 15.00

The Cosmopolitan Correspondence Club
— /ETERNA C/A ORGA N/SMO —

Organo : < THE GLOBE TROTTER ».

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj 
sin turni rekte al « The Secretary oj the C. C. C. » Milwaukee. 
Wisconsin. U. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
REVUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

Eliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la 5an kaj 
la 20an de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

Sin tumi al la Direktoro S0 E. HERMANN

25, rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

da postsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj 

estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por 
la interŝanĝantoj.

Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en 
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA 
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAj‘- 
AMANTAĵ SOCIETOJ; al Ĉiuj membroj de tiuj 
societoj, ĝi estas sendita deve.

JARA ABONO: 2 frankoj en ĉiuj landoj.
MALGRANDAJ ANONCOJ: 3 frankoj por 12 en- 

lokigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro, Sro ARMAND DETHIER,

66. rue Floris, Bruxelles, Belgique.

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.
Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre

tario, Sro J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). 
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.

Luebla Loko.
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PARFUMVENDEJO DE LA OPERO 
PARFUMERIE DE L’OPÉRA

10, rue Neuve, BRUXELLES.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ
POR TEATRAJ ARTISTOJ,

HAŬTRUĜILOJ KAJ KOLORIGILOJ.

Komercaĵoj de la firmoj: Guerlain, River, 
Houbigant, kaj Mothiron el PARIZO.

NOVH LIBRO

PAĜOJ EL LA FLANDRA LITERATURO
kolektitaj kaj tradukitaj

de D ° M. Seynaeve kaj Dro R. Van Melckebeke.

La kosto por unu ekzemplero, kun la transporta mono, estas: 
fr. 1.60 por Belgujo; fr. 1.75 por la aliaj landoj.

Sin turni al S° WITTERYCK, Eldonisto, Bruĝo.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj. kun desegna titolo de la « BELGA SONORILO * 
riceveblaj de S0 A.-J. Witteryck en Bruges.

Prezo de la cento : 1,25 franko.Redaktita en Franca lingvo sub la direkcio de 
Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.

Unu numero: 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.

Alilando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIEGE).

SPINEÜX & C"
FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour

Telefono 3688 6) (0 Telefono 3688

Libroj eldonitaj de HACHETTE & CIE
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale, 

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ.

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.
(L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn 
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili, 
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.

Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas 
« l’intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando. 
Oni korespondas en Esperanto.

L'ESPERANTO.
Solution du probleme de la Langue Internation, auxiliaire

PROPAGANDA BROŜURO.
Nova eldono — la de Januaro 1905.

/ Unu ekzemplero . .
\ 10 ekzempleroj . .

. . 0.15 fr.
. . 1.00 »

PREZOJ: < 20 » . . . . 1.50 »
/50 » . . 3.00 »
\ 100 » . . 5.00 »

« La Belga Sonorilo »
DU JARKOLEKTOJ.

Prezo de ĉia i Belgujo : 2,50 frankoj, 
kolekto I Alilando : 3,00 frankoj.

Sin turni al S™ L. VANDERSLEYEN,

.?ƒ, rae des Patriotes, BRUXELLES.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).
MODERAJ PREZOJ.

Oni paroladas kaj korespondadas en Esperanto. 
Angla kaj Franca lingvoj.

Sinjorino 0'CONNOR, Esperanto House, 
St-Stephens Sqr, Bayswater, IO.


